
Poznejte město
nejkrásnějších výhledů

Navštivte muzeum, divadlo 
a tradiční kulturní akce 

Relaxujte v přírodě

Vysoké 
nad Jizerou
„Putování 
s medvědem“
výlety po okolí značené 
medvědí tlapkou

Krkonoše
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Tento krátký okruh, značený 
zelenou barvou na medvědí 
tlapce, je ideální pro procház-
ku s těmi nejmenšími. Zavede 
vás z náměstí Dr. Karla Kra-
máře kolem kostela svaté Ka-
teřiny a  divadla Krakonoš do 
místního parku básníků, kde 
můžete najít památník Viktora 
Dyka nebo Karla Havlíčka Bo-
rovského. Kousek za branou 
Městské sady uvidíte altánek, 
v němž se nachází plastická 
mapa Krkonoš. Dále vás ces-
ta ve stínu stromů zavede až 
k  fotbalovému hřišti, odkud je 
krásný výhled na Lysou horu, 
Kotel, Zlaté návrší a  dále pak 
na Kozí hřbety a Luční horu. Za 
fotbalovým hřištěm se nachází 
plocha s workoutovým hřištěm 
a  ohništěm, kde si přijdou na 

své i starší děti. Pro ty mladší je 
při příznivém počasí otevřeno 
dětské hřiště – Mraveniště – 
s  houpačkami a prolézačkami. 
To už se na své cestě vracíte 
zpět, minete sochy sv. Floriana 
a Antonína a úzkou uličkou na-
levo od hlavní cesty projdete 
kolem domu s  vážnicí z roku 
1833, ve kterém se roku 1889 
narodil prozaik, básník a autor 
divadelních a  rozhlasových 
her Ing. Zdeněk Rón. Tuto pro-
cházku doporučujeme zakon-
čit v  místním Vlastivědném 
muzeu, kde se nachází pro děti 
velmi atraktivní pohyblivý bet-
lém Jana Metelky ze Sklenařic 
a spousta dalších exponátů 
připomínajících kulturu a tra-
dice Vysocka. Sladkou tečku za 
tímto krátkým výletem můžete 

udělat v místní cukrárně U Ba-
chtíků, která má otevřeno kaž-
dý den.

• Nám. Dr. Karla Kramáře – 
Park básníků – Mraveniště 
– Rodný dům Zdeňka Róna 
– Vlastivědné muzeum

• Délka trasy: 2 km

Základní informace:
 Typ:  pěší
 Délka trasy:  2 km
 Čas:  30 minut
 Náročnost:  nenáročné
 Pro kočárek:  vhodné

1.
PROCHÁZKA KLIDNÝMI 
KOUTY MĚSTA PRO DĚTI 
A KOČÁREK2 km 
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Mírnou procházkou vhod-
nou i pro kočárky vás provede 
fi alová barva na medvědí tlap-
ce. Značení sledujte pečlivě, 
nepůjdete pouze po asfaltové 
cestě, ale i po polních cestách. 
Vycházka trvá přibližně hodinu 
a je dlouhá 3 km.

Po trase projdete kolem kos-
tela svaté Kateřiny a dále dře-
věnou bránou Městské sady 
do parku básníků s altánkem 
a plastickou mapou Krkonoš. 
Projdete-li park, naleznete zde 
několik pomníků se jmény zná-
mých osobností, které navštívili 
naše město. Po cestě Zdeňka 
Róna k Márinkovu kříži se vám 
naskytne jeden z nejhezčích 
výhledů na západní Krkono-
še. Rozhled na Kozákov, Tábor, 

Ještěd a Černou studnici vás 
čeká v další části výletu, který 
pokračuje polní cestou k jižní 
části Vysokého. Cestou minete 
typické podhorské chaloupky, 
koryto, kam ženy z tohoto zá-
koutí chodily v dřívějších do-
bách prát prádlo a dojdete do 
Hlavatišťat. Zde se ze semen 
pěstovaly sazenice známého 
vysockého zelí, vyznačující se 
křehkostí a  špičatým tvarem 
hlávky. Procházka končí na ná-
městí Dr. Karla Kramáře, první-
ho předsedy vlády nově vznik-
lé Československé republiky. 
Bustu můžete nalézt na jeho 
rodném domě v rohu náměstí 
směrem na Tříč.

• Kostel svaté Kateřiny – Měst-
ské sady – Márinkův kříž – 
Hlavatišťata – Nám. Dr. Karla 
Kramáře

• Délka trasy: 3 km

Procházka kolem Vysokého
s výhledy na Krkonoše
a z jižní strany na Kozákov

Základní informace:
 Typ:  pěší
 Délka trasy:  3 km
 Čas:  1 hodina
 Náročnost:  mírná
 Pro kočárek:  vhodné
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Po cestě uvidíte....

Okruh začíná na náměstí 
Dr.  Karla Kramáře a je značen 
šedivou barvou na medvědí 
tlapce. Procházka trvá přibližně 
hodinu a měří 3,5 km.

Hned na začátku trasy se 
zastavte u rohového domu 
s  bustou JUDr. Karla Kramáře 
(prvního ministerského před-
sedy nově vzniklé Českoslo-
venské republiky), který se 
zde roku 1860 narodil a žil do 
svých 16  let. Na Tříčské staro-
vačce - místní cestě - můžete 
vidět nejen sochu sv. Jana Ne-
pomuckého, ale i koryto, kam 
ženy z tohoto konce Vysokého 
chodily v dřívějších dobách 
prát prádlo. Cestou míjíte 
chaloupky podkrkonošského 
typu a  v  horní části obce Tříč 

dokonce roubenky s tzv. koči-
čí procházkou, což je dvojitá 
balustráda s malými okénky 
v  lomenici. Při travnaté pěšině 
směrem na Tříčská vrcha (Ka-
menec) stojí socha Panny Marie 
Karlovské – těhotné. Z Kamen-
ce (pojmenování podle mohyl 
navršených z kamení z míst-
ních polí) je pěkný rozhled na 
Krkonoše, Vysoké nad Jizerou, 
Jablonec nad Jizerou a Tříč. Na 
návrší se nachází mnoho od-
počinkových míst s  lavičkami, 
ale nejhezčí místo k rozhledům 
je pod Jandurovou lípou, kde 
rád odpočíval i sochař Bohumil 
Kafka, známý svojí jezdeckou 
sochou Jana Žižky na Vítkově 
v Praze. Pozornému turistovi 
neunikne zbytek základního 
kamene po soše Nanebevzetí 

Panny Marie, nazývané díky 
naznačenému pohybu ruky 
Panenka skákavá. Tuto sochu 
můžete vidět v místním Vlasti-
vědném muzeu. V budoucnu je 
plánován její návrat na původ-
ní místo. Posledním úsekem 
je část kolem Kramářovy vily, 
která nyní slouží jako rekreační 
středisko.

• Rodný dům Dr. Karla Kramá-
ře – Tříč – Tříčská vrcha – Kra-
mářova vila – Nám. Dr. Karla 
Kramáře

• Délka trasy: 3,5 km

Základní informace:
 Typ: pěší
 Délka trasy: 3,5 km
 Čas: 1 hodina
 Náročnost: mírná
 Pro kočárek: nevhodné

3.
Severní procházka přes Tříč 
na Kamenec a zpět
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Přibližně hodinová roman-
tická procházka východní částí 
Vysokého. Okruh měří necelé 
4 km a je značen světle fi alovou 
medvědí tlapkou.

Začínáte na náměstí a vydá-
te se ulicí mezi školou a  rod-
ným domem s bustou Dr. Karla 
Kramáře (první ministerský 
předseda ČSR) kolem koste-
la sv. Kateřiny do Městských 
sadů s altánem a plastickou 
mapou Krkonoš. Hlavní cesta 
parkem vás vede dál, kolem 
fotbalového hřiště k jednomu 
z nejkrásnějších výhledů na 
Krkonoše, který vás doprovází 
ještě 1,5 km kolem Márinkova 
kříže, který minete a pokračuje-
te po hřebeni cestou přibližně 
500 m k odbočce doleva. Na 
tu vás upozorní naše značka 

a  směrovka k penzionu Maty. 
Pokračujete mírně dolů k ves-
ničce Tříč upravenou cestou 
s výhledy na Krkonoše. Penzion 
Maty minete mírně vpravo a po 
100 m v první zatáčce odbočíte 
vlevo. Projdete mezi chalupami 
a narazíte na pěšinu, po které se 
dáte opět vlevo nahoru. Chvíli 
budete stoupat po louce, pro-
jdete malým lesíkem a  pěšina 
se změní v upravenou, roman-
tickou cestu s výhledem na 
poklidné údolí Tříče a Krkono-
še. Najdete zde i lavičku, kde si 
můžete odpočinout a užívat si 
poklidnou atmosféru s nádher-
ným výhledem. Cesta pokraču-
je dál až k prvním chalupám. 
Právě zde začnete stoupat 
zpět k centru Vysokého a opět 
vám bude jasný název našeho 

městečka. Cesta se změní v as-
faltovou a při stoupání budete 
míjet místní roubené chalupy 
až na náměstí, kde okruh kon-
čí. Každá odbočka je značena 
tlapkou, kdybyste náhodou 
zabloudili, nic se neděje, stačí 
stoupat vzhůru a vždy se do-
stanete zpět do cíle.

• Rodný dům. Dr. Karla Kramá-
ře – Městské sady – Márinkův 
kříž – Penzion Maty – Nám. 
Dr. Karla Kramáře

• Délka trasy: 4 km

Základní informace:
 Typ: pěší
 Délka trasy: 4 km
 Čas: 1 hodina
 Náročnost: mírná
 Pro kočárek: nevhodné

4.
Romantický výhled 
na  Krkonoše, údolí Tříče
a roubenky
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Relaxační procházka jižní 
stranou Vysokého – Výlet č. 5

Jako všechny naše výlety, za-
číná i tento na náměstí Dr. Karla 
Kramáře. Vydáte se po hlavní 
silnici mezi školou a květinkou 
(směr Semily). Po levé straně 
míjíte kostel sv. Kateřiny, po 
pravé Vlastivědné muzeum, 
které rozhodně doporučuje-
me navštívit. Najdete zde po-
hyblivý betlém Jana Metelky 
a rozsáhlou expozici života na 
horách a v Podkrkonoší. Po 
prohlídce muzea pokračuje-
te dále po hlavní silnici kolem 
kostela Církve československé 
husitské, kde má pamětní síň 
zakladatel a první patriarcha 
církve ThDr. Karel Farský. Mi-
nete Ústav plastické chirurgie 
a chirurgie ruky, Integrovanou 

střední školu, kapličku sv. Anny 
učící Panenku Marii až za ben-
zínovou pumpu, kde odbočíte 
vpravo mezi kravíny a po cestě 
opouštíte město s  pohledem 
na jeho jižní část. Na horizon-
tu, kde se cesta stáčí, se vám 
naskytne pohled na Kozá-
kov, Ralsko, Bezděz, Černou 
Studnici nebo Ještěd. (Tady 
doporučujeme pro ještě lepší 
výhled vystoupat kousek vle-
vo na Šibeniční vrch). Po cestě 
pokračujete dál a po dvou od-
bočeních vpravo se dostanete 
k několika chalupám, kde se 
říká V Rezku. Dále se dostanete 
až do Staré Vsi k první chalupě, 
před kterou zahnete vpravo 
a pokračujete stále mírně na-
horu směrem k Vysokému. Po 
700 metrech projdete kolem 

roubených chalup a místa, kte-
rému se říká Hlavatišťata (pěs-
tovala se zde semena sazenic 
hlavatky, místního druhu zelí 
se špičatým tvarem hlávky). 
Napojíte se na cestu zvanou 
Starovačka a vystoupáte zpět 
k náměstí.

• Nám. Dr. Karla Kramáře – 
Vlastivědné muzeum – Kos-
tel Církve československé 
husitské – Šibeniční vrch – 
V Rezku - Hlavatišťata

• Délka trasy: 4,5 km

Základní informace:
 Typ: pěší
 Délka trasy: 4,5 km
 Čas: 1,5 hodiny
 Náročnost: mírná
 Pro kočárek: nevhodné

5.
Relaxační procházka
jižní stranou Vysokého
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Tento výlet je vhodný pro ko-
čárky a při vynechání bodů 17 
a 18 i pro vozíčkáře s asistencí. 
Vede kolem Kramářovy vily, 
kterou nechal postavit JUDr. 
Karel Kramář (první předseda 
vlády nově vzniklé Českoslo-
venské republiky), a kde byla za 
druhé světové války župní škola 
pro nacistická politická školení. 
Projdete klidnou městskou zá-
stavbou a dostanete se na hlav-
ní silnici k místu, kde dřív býval 
chudobinec. Zde stojí sloup 
s Pannou Marií. Po silnici dojde-
te na náměstí, odkud se vydáte 
doprava kolem kostela sv. Ka-
teřiny k Vlastivědnému muzeu 
pro Vysoké nad Jizerou a okolí. 
V něm můžete zhlédnout po-
hyblivý betlém Jana Metelky 
ze Sklenařic a  další expozice 

týkající se života na horách 
a v Podkrkonoší. Dále kolem 
kostela Církve československé 
husitské, kde má pamětní síň 
zakladatel a první patriarcha 
církve ThDr. Karel Farský. Mi-
nete Ústav plastické chirurgie 
a chirurgie ruky, Integrovanou 
střední školu, kapličku sv. Anny 
učící Panenku Marii a dorazíte 
na místo s nejkrásnějším roz-
hledem na západní Krkonoše 
- k Márinkovu kříži. Po cestě spi-
sovatele Zdeňka Róna přijdete 
do parku básníků. Dominantou 
je kromě sochy K. H. Borovské-
ho i altán s plastickou mapou 
Krkonoš. U rodného domu spi-
sovatele Zdeňka Róna můžete 
vidět studnu vážnici (jedna 
menší je i u chalupy při silnici 
na Tříč). Dále vás cesta vede ko-

lem místního divadla Krakonoš 
na Tříč, kde můžete vidět krás-
ně opravené podhorské cha-
loupky a směrem k Vysokému 
i sochu sv. Jana Nepomucké-
ho. Okruh zakončuje zastavení 
u Žantovy lípy a nám. Dr. Karla 
Kramáře.

• Kramářova vila – Sloup Panny 
Marie – Vlastivědné muze-
um – Kostel Církve českoslo-
venské husitské – Márinkův 
kříž – Park básníků – Rodný 
dům Zdeňka Róna – Socha 
sv. Jana Nepomuckého – 
Žantova lípa- Nám. Dr. Karla 
Kramáře.

• Délka trasy: 5 km

Základní informace:
 Typ: pěší
 Délka trasy: 5 km
 Čas: 1,5 hodiny
 Náročnost: mírná
 Pro kočárek: vhodné

6.
Velký okruh po Vysokém – 
vhodný i pro vozíčkáře 
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Tento 4,5 km dlouhý okruh 
značený červenou barvou na 
medvědí tlapce vás díky infor-
mačním cedulím seznámí s di-
vadelní i vysockou historií.

Váš výlet začíná na náměs-
tí u hospody Na Růžku, kde 
se r. 1836 – 1882 v tehdejším 
hostinci U českého lva hrávalo 
divadlo. Pokračujete silnicí na 
Bozkov a po pár metrech odbo-
číte vlevo, kde vás cesta svede 
na Starou Ves. První zajímavost 
se nachází v místě napojení na 
cestu Starovačku. Zde v Hlava-
tišťatech se ze semen pěstovaly 
sazenice červeného vysockého 
zelí – tzv. hlavatka. Typická pro 
tuto odrůdu je křehkost a špi-
čatý tvar hlávky. Nad továrnou 
narazíte na informační ceduli, 
jež upozorňuje na pravdě-

podobné místo středověké 
sklárny. V rodinném domě č. 
p. 199 můžete po telefonické 
domluvě (721 640 360) zhléd-
nout Vodseďálkův pohyblivý 
betlém. Na konci cesty se na-
pojíte na hlavní silnici, po které 
se vydáte vlevo a míjíte Pátkův 
kříž a sochu sv. Jana Nepomuc-
kého. Právě zde stávala cha-
lupa, ve které se narodil autor 
sousedských divadelních her 
František Vodseďálek. Hned 
pod autobusovou zastávkou 
sejdete na místní komunikaci, 
kolem nové školy (nyní restau-
race U Lípy) a dále pokračujete 
ke staré škole. U ní odbočíte 
doprava a stoupáte přes silnici 
ke zvonici zvané Na Kostnici. 
Další zastavení před Barejto-
vým kopcem je u Poloprutských 

v č. p. 19, kde vám na požádá-
ní pustí pohyblivý betlém. Na 
zmíněném Barejtově kopci se 
u pozůstatku kříže s reliéfem 
Panny Marie kojící nachází jed-
na z nejkrásnějších vyhlídek na 
západní Krkonoše, Vysoké nad 
Jizerou, Jizerské hory a Kozá-
kov. Kamenitá cesta vás zavede 
kolem sloupu s  Pannou Marií 
zpět na náměstí Dr. Karla Kra-
máře.

• Nám. Dr. Karla Kramáře – 
Hlavatišťata – Socha sv. Jana 
Nepomuckého – Restaurace 
U  Lípy – Stará škola – Zvo-
nička Na Kostnici – Barejtův 
kopec – Sloup se sochou 
Panny Marie – Nám. Dr. Karla 
Kramáře

• Délka trasy: 4,5 km

Základní informace:
 Typ: pěší
 Délka trasy: 4,5 km
 Čas: 1,5 hodiny
 Náročnost: mírná
 Pro kočárek: mírně náročné

7.
Po stopách divadelních 
předků
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Po cestě uvidíte....

Kratší okruh s nejkrásnějšími 
pohledy na Krkonoše, který je 
dlouhý asi 7 km a zabere vám 
přibližně 2 hodiny, je značen 
hnědou medvědí tlapkou.

Jako vždy začínáte na ná-
městí. Vydejte se ulicí mezi 
školou a rodným domem 
s  bustou Dr. Karla Kramáře 
(první ministerský předseda 
ČSR) kolem kostela sv. Kateřiny 
do Městských sadů s altánem 
a plastickou mapou Krkonoš. 
Hlavní cesta parkem vás vede 
dál, pod fotbalové hřiště k jed-
nomu z nejkrásnějších výhledů 
na Krkonoše, který vás bude 
doprovázet celé 2 km a stále 
se mírně měnit. Jděte Rónovou 
cestou, kolem Márinkova kříže 
až na konec původně asfaltové 
cesty. Zde zahněte vlevo a stále 

pokračujte klikatou polní ces-
tou mírně dolů. Bude se vám 
otevírat stále hlubší pohled 
do údolí Jizery a na majestát-
ní vrcholy Krkonoš. Jakmile 
dojdete k posedu, pokračujte 
rovně směrem do lesa. Budou 
následovat necelé 2 km lesní-
mi cestami a ze spodní strany 
se pomalu dostanete k místu 
zvanému Dykova skála, které 
bylo velmi oblíbené básníkem 
Viktorem Dykem. Odtud se 
budete vracet zpět až k Márin-
kovu kříži, kde odbočíte vlevo 
a napojíte se na asfaltku smě-
řující do města. Budete míjet 
odpočinkové místo, fotbalové 
hřiště a park. Z této silnice vás 
medvědí tlapka ještě navede 
vlevo a provede vás Zákoste-
lím se starou studnou a rod-

ným domem Zdeňka Róna až 
k místnímu Vlastivědnému mu-
zeu, které rozhodně doporu-
čujeme navštívit. Najdete zde 
pohyblivý betlém Jana Metelky 
a rozsáhlou expozici života na 
horách a v Podkrkonoší. Tímto 
je okruh prakticky u konce, na 
náměstí už je to jen pár kroků.

• Nám. Dr. Karla Kramáře – 
Městské sady – Márinkův kříž 
– Dykova skála – Rodný dům 
Zdeňka Róna – Vlastivědné 
muzeum

Základní informace:
 Typ: pěší
 Délka trasy: 7 km
 Čas: 2 hodiny
 Náročnost: mírná
 Pro kočárek: nevhodné

8.
Pěší výlet s krásnou 
 vyhlídkou na Krkonoše
a Tříč7 km 
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Po cestě uvidíte....

Tento výlet vás zavede z Vy-
sokého do přilehlé vesnice 
Sklenařice, které dostaly svůj 
název podle sklářské huti, která 
zde vznikla roku 1370. 

Z náměstí Dr. Karla Kramáře 
se vydáte ulicí vedle zdravot-
ního střediska, Kramářovy vily 
a skiareálů Větrov a Šachty. Za 
nimi sejdete po kamenité cestě 
kolem lavičky a sochy sv. Josefa 
k bývalé kovárně pod penzi-
onem Harry, odkud pochází 
betlém Jana Metelky (dnes 
umístěný ve Vlastivědném mu-
zeu). Kousek dál projdete po 
hlavní silnici kolem hostince 
Mexiko, rovně přejdete křižo-
vatku a nejprve po úzké asfalt-
ce a dále pak po kamenité ces-
tě vystoupáte kolem kapličky 
sv. Anny až k Tomášovu kříži. Po 

odbočení vlevo je hned prvním 
domem na levé straně Tomá-
šův statek, který založil George 
Thomas (angličan, příznivec 
Marie Stuartovny, který po její 
smrti musel Anglii opustit). Až 
téměř u hlavní silnice narazíme 
na Masarykovu jubilejní zá-
kladní školu a pomník Jevgeni-
je Vitáčka – slavného houslisty, 
který se ve Sklenařicích narodil. 
Další osobnost Sklenařic - pa-
secký učitel a houslař Věnce-
slav Metelka, jeden z Reisových 
zapadlých vlastenců, se narodil 
v domě č. p. 11. 

Na rozcestí si můžete udělat 
krátkou zacházku na sklenařic-
ké koupaliště nebo pokračovat 
cestou vpravo k domu č. p. 4, 
odkud pochází Metelkův po-
hyblivý betlém, který v součas-

nosti můžeme vidět v Severo-
českém muzeu v Liberci. Od 
tohoto domu pokračujte ostře 
nahoru až na kamenitou cestu, 
po které se vracíte zase zpět do 
Vysokého.

• Vysoké – Sklenařice – Tomá-
šův kříž – koupaliště - Vysoké

• Délka trasy: 7 km

Základní informace:
 Typ: pěší
 Délka trasy: 7 km
 Čas: 2,5 hodiny
 Náročnost: kopcovitá
 Pro kočárek: nevhodné

9.
Výhledy na Krkonoše
a Sklenařice se zastávkou
na koupališti7 km 

3 4

6 6

8 8

10 10

11 12

13 14



4

2

5

6

7

9

8

10

11

12

START
CÍL

3

QR kód 
pro detailní 
načtení výletu
vč. GPS navigace 
Mapy.cz

Po cestě uvidíte....

Okruh, značený žlutou bar-
vou na medvědí tlapce, Vás 
zavede až na rozhlednu U Bo-
rovice, která se nachází nad 
sousední obcí Roprachtice.

Z vysockého náměstí se vy-
dáte po tzv. Starovačce do Sta-
ré Vsi. Projdete místem zvaným 
Hlavatišťata, kde se dříve na-
cházela malá políčka, která se 
na jaře zelenala lístky mladého 
vysockého zelí - tzv. hlavatkou. 
Pro tuto odrůdu zelí je typická 
špičatá hlávka v různých od-
stínech fi alové barvy. Dnes se 
toto zelí pěstuje především 
na polích v okolí Vysokého, ve 
Sklenařicích, Tříči a právě na Ro-
prachticku, kam vás vede tento 
výlet. Po krátkém sestupu ko-
lem horských chalup a malé 
továrny na textil, kterou až do 

r. 1940 vlastnila fi rma Kramář 
a spol., dojdete až do malebné-
ho údolí staroveského potoka, 
který vás lesní cestou dovede 
až na rozcestí zeleně a žlutě 
značené turistické trasy. Od-
tud budete stoupat lesem až 
téměř k rozhledně U Borovice
(www.uborovice.cz), která byla 
slavnostně otevřena 17.  listo-
padu 2009. Z její 18 m vysoké 
věže je vidět panorama Krko-
noš, Jizerské hory v  popředí 
s  Jizerou, Ještědsko-kozákov-
ský hřbet a při dobré viditel-
nosti i Bezděz, Milešovka a Or-
lické hory. Pod rozhlednou 
se nachází muzeum psacích 
strojů. Odtud se vydejte vlevo 
po hlavní silnici až na křižo-
vatku, kterou přejdete rovně. 
Dále přes mírný kopec pokra-

čujte zpět k Vysokému, loukou 
podél hlavní silnice. Cestou 
narazíte na drobný smírčí kříž. 
Táhlou rovinkou dojdete do 
zatáčky, kde vyjdete na silnici 
a po ní pokračujte na náměstí 
Dr. Karla Kramáře. Ještě cestou 
městskou zástavbou narazíte 
na kapli sv. Anny, kostel Církve 
československé husitské, kostel 
sv. Kateřiny a Vlastivědné mu-
zeum pro Vysoké nad Jizerou 
a okolí.

• Vysoké nad Jizerou – Hlava-
tišťata – Stará Ves – Rozhled-
na U Borovice – Kostel Církve 
československé husitské – 
Vysoké nad Jizerou

• Délka trasy: 8 km

Základní informace:
 Typ: pěší
 Délka trasy: 8 km
 Čas: 2,5 hodiny
 Náročnost: kopcovitá
 Pro kočárek: nevhodné

10.
Údolím Staré Vsi
na rozhlednu U Borovice
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Po cestě uvidíte....

Trasa začíná vedle cukrárny 
místní cestou zvanou „Sta-
rovačka“. Již na začátku trasy 
se setkáte s informačními ta-
bulemi upozorňujícími na vý-
znamná místa spojená nejen 
s vysockou, ale i divadelní his-
torií. Míjíte zde „Hlavatišťata“ 
(část města, kde se pěstovaly 
ze semen sazenice hlavatky – 
místního druhu zelí s typickým 
špičatým tvarem hlávky) a mís-
to, kde nejspíše stávala sklářská 
huť. Hned při okraji vesnice Sta-
rá Ves zhlédnete dvě drobné 
sakrální stavby, a to Pátkův kříž 
a sochu sv. Jana Nepomucké-
ho. Projdete kolem restaurace 
U lípy, kde kdysi stávala nová 
škola a o kus dál škola stará. Na 
lesní pěšině narazíte na nově 
zrestaurovaný Poloprutského 

kříž a zbytky mlýna, kde po-
tok vytváří zajímavý vodopád. 
Roztocký mlýn je jediný z do-
chovaných potočních mlýnů 
na Staroveském potoku. Je 
významnou technickou pa-
mátkou nejen v Podkrkonoší, 
ale i v celém Libereckém kraji. 
Děti si zde mohou prohléd-
nout loutky a původní hračky 
mlynářské drobotiny. Cestou 
do Vysokého se nezapomeňte 
občerstvit v Rychtě z roku 1748 
a děti jistě zaujme přilehlá za-
hrada s daňky. Při stoupání na 
Barejtův kopec na vás čeká jed-
na rarita - socha těhotné Panny 
Marie. Již zmiňovaný Barejtův 
kopec nám poskytne daleké 
výhledy na Krkonoše, Jizerské 
hory, Ještěd, Černou studnici, 
Tábor, Kozákov a Ralsko. Než 

dojdete na náměstí Dr. Karla 
Kramáře, míjíte ještě pozůsta-
tek kříže sv. Josefa a místo, kde 
stával v dřívějších dobách chu-
dobinec a  jatka. Dnes už zde 
vidíte pouze sloup se sochou 
Panny Marie. 

• Nám. Dr. Karla Kramáře – Hla-
vatišťata – Stará Ves – Restau-
race U Lípy – Poloprutského 
kříž – Roztocký mlýn – Roz-
tocká rychta – Barejtův kopec 
– Socha sv. Panny Marie

• Délka trasy: 9,5 km

Základní informace:
 Typ: pěší
 Délka trasy: 9,5 km
 Čas: 3 hodiny
 Náročnost: kopcovitá
 Pro kočárek: nevhodné

11.
Pěší výlet Roztocký mlýn, 
Rychta r. 1748,
Barejtův kopec
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Po cestě uvidíte....

Vydejte se ulicí mezi školou 
a  rodným domem s bustou 
JUDr. Karla Kramáře (první 
ministerský předseda ČSR) 
a  pokračujte kolem kostela sv. 
Kateřiny branou do městských 
sadů s altánem a plastickou 
mapou Krkonoš. Hlavní cesta 
parkem vás vede dál kolem 
fotbalového hřiště k jednomu 
z nejkrásnějších výhledů na 
Krkonoše, který vás doprovází 
ještě 1,5  km kolem Márinkova 
kříže až na konec asfaltové ces-
ty. Zde již pokračujte po žluté 
turistické značce rovně až k Dy-
kově skále (oblíbené místo bás-
níka Viktora Dyka), lesní cestou 
míjíte informační cedule „Poha-
niště a Nivy“, „Hradsko“ a dosta-
nete se ke zřícenině hradu Nís-
tějka. Zde je na místě zvýšená 

opatrnost. Po prohlídce zříceni-
ny sejdete k silnici, kde se mů-
žete rozhodnout, zda se vrá-
títe přímo do Vysokého (směr 
vpravo), nebo budete pokra-
čovat vlevo do vesničky Jilem. 
Pokud pokračujete, po 500 m 
zahnete na rozcestí u  můstku 
vpravo přes Farský potok až 
do zmíněné horské vesničky 
Jilem. Odtud se již vracíte k Vy-
sokému. Budete procházet 
lesní cestou kolem místa, kde 
v letech 1931 až 1943 stával 
skokanský můstek vysockého 
ski klubu. Dále kolem Farských 
mlýnů z 18. století, ze kterých 
zůstaly už jen zbytky, dojdete 
ke starému koupališti. Po pra-
vé straně vystoupáte k rozcestí 
nad koupalištěm a po silnici až 
do Vysokého. Kolem hřbitova, 

parku, Zákostelím, kolem Vlas-
tivědného muzea, které dopo-
ručujeme navštívit a kostela sv. 
Kateřiny Alexandrijské dojdete 
na náměstí Dr. Karla Kramáře. 

• Náměstí Dr. Karla Kramáře 
– Divadlo – Městské sady – 
Márinkův kříž – Dykova ská-
la – zřícenina hradu Nístějka 
– Jilem – bývalé koupaliště – 
Muzeum – náměstí Dr. Karla 
Kramáře

• Délka trasy: 11 km

Základní informace:
 Typ: pěší
 Délka trasy: 11 km
 Čas: 3,5 hodiny
 Náročnost: náročnější
 Pro kočárek: nevhodné

12.
Vysocký naučný okruh 
 Dykova skála, Nístějka
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Kontakt:
 Dr. Karla Farského 130
512 11 Vysoké nad Jizerou
Telefon: +420 481 593 118
E-mail: muzeum@vysokenadjizerou.cz

Otevírací doba:
ÚT – NE 8:30 – 12:00, 13:00 – 16:00
PO zavřeno

Rozsáhlá a velmi poutavá 
expozice místního muzea roz-
hodně stojí za návštěvu.

Vlastivědné muzeum pro 
Vysoké nad Jizerou a okolí 
ukrývá unikátní pohyblivý 
betlém Jana Metelky Kováren-
ského z let 1878 – 1914, kolekci 
ručně vyráběných „skijí“ s pre-
zentací jejich výroby, oprav 
zlomených lyží a originálních 
zlepšovacích vynálezů, expo-
zici vyřezávaných krakonošů, 
regionálních typů pojizerské-
ho malovaného nábytku, lido-
vých zvyků, řemesel a starých 
cechovních artefaktů. Z po-
kladů ukrytých v depozitářích 
připravujeme zajímavé tema-
tické výstavy. 

Vlastivědné muzeum 
Vysoké nad Jizerou

QR kód 
pro načtení
celé stránky 
do mobilního 
telefonu
vč. doplňkových 
informací



Loutková
scéna

V období letních prázdnin se 
hrává jednou týdně na malém 
sále divadla Krakonoš loutkové 
představení nejen pro malé di-
váky. Soubor zhruba 60 ručně 
vyřezávaných loutek láká svou 
neopakovatelnou a pohádko-
vě podmanivou iluzí. V zimním 
pololetí střídá dřevěné herce 
sám pán hor Krakonoš se svými 
poudačkami. Aktuální termíny 
představení naleznete na webo-
vých stránkách DS Krakonoš a na 
plakátech.

Vysocká
pouť

První sobotu v měsíci srpnu 
se koná ve Vysokém již tradiční 
staročeská pouť s bohatým kul-
turním programem a dobovými 
atrakcemi. Najdete zde ukázky 
lidových řemesel, dílničky pro 
děti, prodej regionálních pro-
duktů a rukodělných výrobků. 
K  občerstvení vám nabízíme 
mimo jiné místní specialitu – 
vysocké sejkory. V neděli je pro 
děti v místním parku připraveno 
sportovně zábavné odpoledne.

Krakonošův divadelní 
podzim

Mezi nejzajímavější a nej-
navštěvovanější kulturní akce 
Vysokého patří bezesporu Kra-
konošův divadelní podzim – 
Národní přehlídka venkovských 
divadelních souborů. Své hry zde 
představují vítězové oblastních 
přehlídek z celé republiky. Termín 
konání naleznete na stránkách 
kdpvysoke.cz.

Svatokateřinské
trhy

Ke konci listopadu se po 
svátku sv. Kateřiny, patronky 
zdejšího kostela, konají Svato-
kateřinské trhy. Akce je spojená 
s  rozsvěcením vánočního stro-
mu,  ohňostrojem, prodejem vá-
nočního zboží, pečením sejkor,  
vystoupením dětí z místní ZŠ 
a  dalším kulturním programem. 
Přesný program a datum konání 
trhů je s předstihem uveřejněn 
na webových stránkách města.

Tradiční kulturní akce
ve Vysokém nad Jizerou QR kód 

pro načtení
celé stránky 
do mobilního 
telefonu
vč. doplňkových 
informací



Vydalo Město Vysoké nad Jizerou 2018

info.vysokenadjizerou.cz

Jedněmi z prvních obyvatel 
 Krkonoš byli dřevaři, kteří kluči-
li  neprostupné hvozdy, živili se 
 výrobou dřevěného uhlí a zakládali 
první osady, ze kterých se pozdě-
ji stala zemědělská sídla. Pověst 
praví, že v  rokytnických lesích pálil 
milíře uhlíř Havlas Pavlata. Jeli-
kož byla tuhá zima, přišel se v noci 
k  jeho ohni ohřát statný medvěd. 
Ve snaze zachránit si život jej  Havlas 
Pavlata nakrmil chlebem, což se 
ještě dvakrát opakovalo. Třetí noci 
ale Pavlata medvědovi skrze chřípí 
protáhl  lýkovou houžev, zvíře zkro-

til a   jelikož veškerá zvěř  náležela 
 vrchnosti, odvedl jej do Prahy ke 
králi a následně od panovníka do-
stal za udatnost horskou krajinu 
jako své panství, jehož centrem se 
stalo město Vysoké s hradem Nístěj-
kou. Havlas Pavlata se údajně dožil 
115 let a na smrtelném loži pronesl 
proroctví o budoucích osudech čes-
kých zemí, které nalezneme i v Jirás-
kových Starých pověstech českých.

Městský znak město získalo na 
počátku šestnáctého století právě 
jako odkaz na čin měšťana a kostel-
níka Havlase Pavlaty.

Proč „Putování s medvědem“
a medvědí tlapky jako značení tras?


